
 

  

                                                                  

Στο 2ο ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου-Δαμάσκειο (Νέα Μεσήμβρια) 

Την εβδομάδα από 8/11 έως 12/11/2021 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η 2η κινητικότητα του 
Ευρωπαικού προγράμματος ανταλλαγής καλών πρακτικών 
Erasmus+ KA229, eSTEM (entrepreneurship Science Technology Engineering Mathematics Industry 4.0) 
που ξεκίνησε το 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2022. Tο σχολείο μας υποδέχθηκε 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές  από σχολεία της Ιταλίας και της Τουρκίας και παρά τις 
αντίξοες συνθήκες λόγω covid 19 το πρόγραμμα στέφθηκε με  απόλυτη επιτυχία . 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αμοιβαίες μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών. Η πρώτη εξ αυτών 
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 στην πόλη Zile της Τουρκίας  με 
θεματική(Smart Living Spaces), η δεύτερη έλαβε χώρα στην πόλη μας με θεματική (Climate Change) και 
τέλος η τρίτη στην Ιταλία/Σικελία την άνοιξη του 2022 με θεματική (Energy Problems). Στα πλαίσια των 
μετακινήσεων διάρκειας πέντε ημερών συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες 
συνεδριακού επιπέδου.  

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να θέσουν σε εφαρμογή τις γνώσεις τους 
αλλά και να αποκτήσουν νέες ειδικά σε σχέση με την θεματική που έχει επιλεχθεί, να εξελίξουν την 
δεξιότητά τους στην επιχειρηματολογία και την επιχειρηματικότητα, να βελτιώσουν τις ψηφιακές και 
γλωσσικές τους ικανότητες, να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής διάστασης στην 
εκπαίδευση και τέλος να λειτουργήσει ως έναυσμα σε μελλοντικές συμμετοχές των μαθητών σε 
προγράμματα Erasmus Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ο Δήμος Χαλκηδόνος, η  Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Μεσημβρίας, ο 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας, ο Σύλλογος Διδασκόντων , Επιχειρήσεις και οργανισμοί 
με έδρα το Δήμο και την ευρύτερη περιοχή, η τοπική κοινωνία , οι γονείς και οι μαθητές του Σχολείου μας 
συνεργάστηκαν με κάθε δυνατό τρόπο στην πλήρη επιτυχία του σκοπού και των στόχων της εν λόγω 
κινητικότητας.  

Οι συμμετέχοντες εκτός από το εκπαιδευτικό μέρος του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν 
τους βασιλικούς Τάφους στη Βεργίνα, το κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS, 
Μουσεία και αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης και της περιοχής μας, τα λουτρά Πόζαρ, να πάρουν μέρος σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα του STEM Education στη Θεσσαλονίκη και να γευτούν τοπικά εδέσματα και 
γλυκά ως μέρος της φιλοξενίας και της ευγενικής χορηγίας των γονέων των μαθητών του σχολείου μας. 

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες του Προγράμματος 

Καλυβιάνου Δήμητρα ΠΕ0401  Φυσικός                         Γκιοτλή Αθανασία ΠΕ06 Αγγλικής 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


